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Under dagens regjering er veived-
likeholdet blitt mer enn fordoblet, 
skriver samferdselsminister Ketil 
Solvik-Olsen (FrP).

Veivedlikeholdet  
har økt kraftig

Maskinentreprenørenes For-
bund (MEF) representerer en 
viktig del av norsk entreprenør-
næring. I MEFs siste notat om 
situasjonen i anleggsbransjen 
kunne de melde om «rekordopti-
misme blant MEF-bedriftene». 
Ifølge rapporten forventer de 
fortsatt høy aktivitet, og rekord-
høye 90 prosent melder om god 
oppdragsmengde. Jeg blir derfor 
litt overrasket når MEF nå virker 
å ha valgt en bekymringsstrategi, 
hvor de gjentar to påstander: 1) ut-
lendingene vinner for mange kon-
trakter. Og nå: 2) vi vedlikeholder 
ikke veiene våre. Jeg er opptatt av 
begge deler, og la meg derfor dele 
noen gledelige fakta.

Under dagens regjering vin-
ner norske entreprenører stadig 
større andel av kontraktene. Fra 
rundt 78 prosent under siste del 
av rødgrønn regjering til over 90 
prosent i første del av vår regje-
ring. Og 2017 ligger an til nesten 
98 prosent av kontraktsverdiene 
til norske entreprenører. Tall fra 
Statens vegvesen viser også at 
det i all hovedsak er nordmenn 
som står på lønningslistene for 
veiprosjekter. Blant utlendinger 
er det i all hovedsak personer fra 
andre nordiske land, samt noen 
fra Polen/Baltikum. Jeg håper 
derfor at MEF fremover bidrar 
med oppklarende fakta fremfor å 
dyrke myter.

Under dagens regjering har 
veivedlikehold økt kraftig. Ja, 
faktisk mer enn en fordobling. 
Mens vedlikeholdsetterslepet har 
økt i mange tiår, ser vi nå en ned-
gang i forfallet. Det tar tid å rydde 
opp etter tiår med forsømmelse, 

men vi er i gang. Vi har også økt 
bevilgningene til fylkeskommu-
nene, slik at de kan prioritere in-
frastruktursatsing høyere. Noen 
gjør det, andre gjør det ikke. Vel-
gerne kan si sitt i det kommende 
lokalvalget, jeg håper de gir en 
kraftig beskjed. 

Rødgrønne politikere lot riksvei-
ene forfalle i åtte år. Man bør ikke 
bli overrasket når rødgrønne fyl-
kespolitikere prioriterer på sam-
me måte. I Finansavisen forsøker 
derimot MEF å legge ansvaret for 
fylkespolitikernes prioriteringer 
over på regjeringen. I så fall er løs-
ningen å sette fylkeskommunene 
under administrasjon. Det anser 
jeg ikke som en farbar løsning, og 
setter heller min litt til velgerne. 
Det ville vært mer interessant om 
MEF heller vil bidra til å løfte opp 
fylkene som prioriterer samferd-
sel høyt – til inspirasjon og infor-
masjon for både lokalpolitikere og 
innbyggere.

��Ketil SolviK-olSen
Samferdselsminister
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Solvik-Olsens viktigste veivalg

Ketil Solvik-Olsen har gode sjan-
ser til å bli en av våre mest ruven-
de samferdselsministre. Hvor 
høyt han havner på adelskalen-
deren, avhenger 
av hans kanskje 
aller viktigste 
veivalg.

Statsrådens 
evne til å øke 
budsjetter, rulle 
ut asfalt, fikse 
togskinner og lande flyplassut-
bygginger er ubestridelig. Både 
hans tilhengere og motstandere 
lar seg imponere over hans energi 
og overbevisningsevne. Jeg tror 
både Kyllingmark og Opseth ville 
nikket anerkjennende.

 
Men det er noe som mangler. Noe 
ganske alvorlig og noe ganske av-

gjørende for hans plassering på 
adelskalenderen. Han bygger og 
bygger – men han har dessverre 
ikke samme appetitt på å ta vare 

på det som er 
bygget. Solvik-
Olsen må gjøre 
mer av det han 
angrep den for-
rige regjeringen 
for ikke å gjøre. 

Da de rød-
grønne styrte, økte bevilgningene 
til nye veier. Samtidig økte vedli-
keholdsetterslepet. Den sittende 
regjeringen bruker enda mer pen-
ger på nye veiprosjekter enn den 
forrige. Én samferdselssak har 
imidlertid Solvik-Olsen til felles 
med sine forgjengere; vegringen 
mot å ta tak i forfallet på fylkes-
veinettet.

 
Hovedproblemet er dessverre 
klassisk: Mens vi klipper snorer og 
holder fest for nye veier, bevilger 
ikke AS Norge på langt nær nok 
penger til å vedlikeholde fylkes-
veiene. Forfallet på disse veiene er 
estimert til 63 milliarder kroner 
samlet. 

 
Manglende vedlikehold gir sam-
funnskostnader i form av økt rei-
setid, mer bruk av drivstoff og 
mer slitasje på kjøretøyene. En 
fersk analyse fra Oslo Economics 
viser at dersom vedlikeholdet av 
veidekke og veifundament økes 
med om lag 1,5 milliarder kroner 

per år i perioden 2018–2029, vil 
det gi en samfunnsøkonomisk 
nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 
milliarder kroner.  Det er med an-
dre ord sjeldent lønnsomt å satse 
på vedlikehold. Faktisk er det få 
andre samferdselstiltak som kan 
vise til så store samfunnsøkono-
miske gevinster. Likevel priorite-
res det ikke. 

 
Oslo Economics har også tall-
festet hva det vil koste å skyve 
etterslepsarbeidet fremover i 
tid. Dersom man utsetter å ta tak 
i vedlikeholdsetterslepet i fem 
år reduseres nettonytten til 9,8 
milliarder kroner. Sammenlig-
net med å innhente etterslepet 
fra 2018 medfører utsettelsen et 
samfunnsøkonomisk tap på 2,1 
milliarder kroner. 

Det oppgis mange forklaringer 
på hvorfor Norge ikke tar vare på 
fylkesveiene. Noen skylder på 
fylkeskommunene for at de ikke 
prioriterer vedlikehold. Fylkes-
kommunene skylder på staten 
for at de ikke er i nærheten av å ha 
økonomiske muskler til å gjøre 

jobben. Kanskje er litt av forkla-
ringen at ordet fylkesvei får få 
hjerter til å banke?

Akkurat det er virkelig rart. 
Fylkesveiene binder dette lange 
landet sammen. Fylkesveiene tar 
laksen ut i Europa og varestrøm-
men mellom inn- og utland. Fyl-
kesveiene er din og min og nabo-
ens ferdselsåre. Og fylkesveiene er 
noe av det første turister fra hele 
Europa møter når de kommer til 
Norge.

 
Vi tror transportetatenes forslag 
om et eget fornyelsesprogram for 
fylkesveiene er veien å gå. Dess-
verre ble det ikke fulgt opp da Na-
sjonal transportplan 2018–2029 
ble behandlet. Hent forslaget opp 
av skuffen, Ketil Solvik-Olsen, og 
la 2018 bli starten på det som gjør 
deg til en virkelig helhetstenkende 
samferdselsminister. Norge har 
ikke råd til å tape mer på skrøpe-
lige fylkesveier.  

��JuliE BrOdtKOrB
Adm. direktør i Maskinentreprenørenes Forbund 
(MEF)
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Ketil Solvik-Olsen (FrP) bygger og 
bygger, men har ikke samme appe-
titt på å ta vare på det som er byg-
get, skriver Julie Brodtkorb i MEF.

Vi tror trans-
portetatenes 
forslag om et 

eget fornyelsesprogram for 
fylkesveiene er veien å gå

etteRSleP: Det tar tid å rydde opp etter tiår med forsømmelse, men vi er i gang, 
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Bondevik-regjeringen satte ned brennevinsavgiftene i 
2002 og -03, og halleluja; salget på Vinmonopolet gikk 
opp, skriver Ingunn Jordheim i VBF.

Ta «en Bondevik» igjen
Grensehandling har de siste 
årene akselerert i rekordfart, og 
utgjør nå nærmere 16 milliarder 
kroner, ifølge siste SSB-rapport. 
For nordmenn som vil ha mest 
mulig ut av husholdningspengene, 
er vin og brennevin kjøpt utenfor 
«polgrensene» viktige varer å ta 
med hjem. Tall fra Systembolaget 
viser at salget i grenseområdene 
er enorme sammenlignet med 
andre utsalg eller pol i Norge. Når 
det ser ut som om en Strømstad-
beboer drikker 475 liter vin i året, 
en fra Stockholm konsumerer 31 
liter og i Oslo rundt 22, sier det seg 
vel selv at her er det noe som ikke 
stemmer. 

Høye norske avgifter bidrar godt 
til resultatet i Systembolaget. Ikke 
så ille kanskje, men det som er 
verre er at de også stimulerer til 
rekordhøy smugling av alkohol, 
og sørger for negativ salgsutvik-
ling på Vinmonopolet. Det endte i 
minus i 2017. Og når hverken 2015 
eller 2016 ble særlig bra heller, er 
det grunn til å si at Norges største 
vinmonopolutsalg ikke skal ligge 
i Strømstad.

De siste årene har Vinmonopolet 
toppet ulike omdømmemålinger. 

Innenfor handelen generelt ville 
dette normalt ha gitt seg positive 
utslag på salgstallene. Ikke for 
polet, nei! Samtidig viser tall fra 
Folkehelseinstituttet (FHI) at 
nordmenn drikker alkohol som 
aldri før. Mye tyder på at de ulov-
lige kanalene er i vekst. Høye toll-
beslag truer norske arbeidsplasser 
og folkehelsen ifølge tollmyndig-
hetene, og sprit-taxier og annen 
ulovlig omsetning er dessverre 
noe mange – også mindreårige – 
kjenner til og benytter. Fortsetter 
det slik, må monopolnavnet snart 
skiftes ut med noe mer presist.

 
For norske politikere burde det 
være naturlig å snu denne ut-
viklingen, og på den måten sikre 

arbeidsplasser og verdiskaping. 
Praksis er det stikk motsatte. Fra 
1. januar økte avgiftene på alkohol 
igjen. Prisene på Vinmonopolet 
stiger, forskjellene til naboland og 
taxfree øker, og smuglersprit blir 
attraktivt for mange. Avgiftsøk-
ningen kan vanskelig ses på som 
annet enn et bidrag til uthuling 
av det viktigste alkoholpolitiske 
instrumentet Norge har; nemlig 
Vinmonopolet. Vinmonopolet er 
også verdens beste vin- og bren-
nevinsutsalg. Dette vil ikke re-
gjeringen og stortingsflertallet 
ta inn over seg; kanskje de tror 
at høyere priser begrenser nord-
menns handlevaner? I Norge, ja. 
Men konsekvensene er selvsagte: 
Grensehandel og smugling vil 
være attraktivt også i 2018. Vin-
monopolet blir kanskje omdøm-
mevinner, men ikke salgsvinner. 
Den nye regjeringen og stortings-
flertallet må «ta en Bondevik» 
nå. Bondevik-regjeringen satte 
ned brennevinsavgiftene i 2002 
og -03, og halleluja; salget på Vin-
monopolet gikk opp. 

�� inGUnn JoRDHeiM
Generalsekretær i Vin- og brennevinleverandø-
renes forening (VBF)
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Ifølge Gartner vil 30% av IT-direktørene inkludere AI blant de viktigste investerings- 
områdene i 2018. 30% av alle nyinvesteringer vil ha AI-elementer i seg. 

Hvordan bruker norsk næringsliv AI og roboter for å bli mer effektive?
På konferansen vil du få høre om gode eksempler, kundecaser og praksis fra norsk næringsliv.

Foredragsholdere:

SPONSORER:

KONSULENT-
KONFERANSEN

DATO: 5. mars 2018 

TID: Kl 14.30 - 20.30

STED: Virke, Henrik Ibsensgate 90

Per Morten Hoff
// Konferansier 

tHoMas f. anglero  
// Director of innovation 
// iBM 

Mons nørve  
// seniorKonsulent  
// caPgeMini

Per Magnus veierlanD  
// sevenDof

Pål BørsetH-Hansen 
// forretningsutviKler ai 
// inMeta

Early bird pris til 
31/1/2018:  

kr 1090,- e
ksl. m

va 

Ordinærpris kr 1990,- e
ksl. m

va

Program og påmelding: 

www.hegnarevent.no/ai2018

Kunstig intelligens 
i praksis

Kunstig intelligens vil ta av de neste 3-5 år.

DATO: 14. februar 2018 

TID: Kl 8.30 - 12.15

STED: Grand Hotel, Oslo

Early bird billetter fre
m til 

20.01.18:  

kr 1590,- e
ksl. m

va 

Ordinærpris kr 2490,- e
ksl. m

va


